
 

Звіт за 2021 рік 

Депутата 2-го виборчого округу Гатненської сільської ради  

VIII скликання 

Фастівського району, Київської області  

про виконання депутатських повноважень 

Пацьори Людмили Валентинівни  

На чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року мене було обрано депутатом 

Гатненської сільської ради VIII скликання від 2-го виборчого округу в с. Віта-Поштова. 

Інформую про свою депутатську діяльність за період 2021 року згідно закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад». 

З метою розвитку населених пунктів нашої громади мною було прийняте рішення, 

щодо вступу до складу депутатської групи «Успішна громада» в яку увійшли 13 депутатів 

Гатненської сільської ради. 

З моменту обрання приймала участь в 13 сесійних засіданнях, на яких постійно беру 

участь в обговорені нагальних питань та відстоюю інтереси жителів округу. Підтримую і 

голосую за проекти рішень сільської ради, які направлені на соціально-економічний, 

культурний розвиток та соціальний захист мешканців територіальної громади. При 

ухваленні рішень, завжди враховую  думку виборців і користь від цих рішень для 

життєдіяльності громади, захист інтересів громадян та виконання доручень виборців у 

межах моїх депутатських повноважень. 

06.11.2020 року відбулася перша установча сесія  Гатненської сільської ради VIIІ-го 

скликання, під час якого  мене було обрано головою постійної депутатської комісії з питань 

охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці, соціального захисту населення та спорту. 

   Мною, як головою комісії було ініційовано і проведено 5 засідань. 

Під час засідань комісій було розглянуті важливі питання,  такі як: 

- Створення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної  

медико-санітарної допомоги Гатненської сільської ради», що є необхідним для 

надання послуг населенню медичного обслуговування. 

- Створення Комунального підприємства «Спортивна громада» 

- Затвердження програми щодо соціального захисту населення «Турбота» 

Мною, як депутатом Гатненської сільської ради був розроблений та прийнятий до 

роботи план соціально-економічного розвитку 2-го округу, було складено 44 депутатські 

акти, в тому числі, щодо надання матеріальної допомоги та обстеження матеріально-

побутових умов проживання.  

За підтримки сільського голови Паламарчука Олександра Івановича, в с.Віта-Поштова 

на моєму виборчому окрузі було зроблено асфальтування дорожнього покриття і 

водовідведення та стоянки для автомобілів по вул. Відродження, асфальтування вул. 

Горіхова.  

Також було проведене грейдерування вул. Кільцева та вул. Івана Франка.  

  

 



За моєю ініціативою та підтримкою селищного голови та депутатського корпусу і 

старости  було встановлено додаткове освітлення по вул. Боярській від військової частини 

до виїзду з села в напрямку м. Боярка, також було додане освітлення по вул. Одеська, Івана 

Франка, Берегова та Придорожня. 

 За рік було проведено благоустрій кладовища по вул. Новій, систематично 

проводились толоки та мною як депутатом регулярно велась боротьба з стихійними 

звалищами. 

Разом з депутатами колегами приймали участь в культурних та  спортивних заходах, 

що організовувались на території нашої громади (до дня фізичної культури та спорту, 

місцевого самоврядування, обласної спартакіади), та інших заходах. 

На 2022 рік, разом зі своїми колегами та за підтримки сільського голови Паламарчука 

О.І. заплановані наступні заходи направлені для покращення комфортних умов проживання 

виборців 2-го округу в с. Віта-Поштова, а саме планується: 

 Облаштування тротуару по вул. Звенигородська (де відсутній тротуар) 

 Посилення безпеки населених пунктів, а саме встановлення камер в кількості 40 шт. 

 Водовідведення по вул. Звенигородська 

 Асфальтування вул. Кільцева  

 Асфальтування вул. Звенигородська від 95 номеру до вул. Паркова 

 

Користуючись нагодою, висловлюю щиру вдячність сільському голові, заступникам 

сільського голови, колегам депутатам, старості та всім працівникам апарату сільської ради 

за витримку, мужність та відданість нашій спільній нелегкій роботі. Вірю, що спільними 

зусиллями ми зможемо багато чого зробити на користь нашої громади. В подальшому буду 

робити все від мене залежне, щоб виправдати довіру моїх виборців. 

 

 

З повагою, 

Депутат Гатненської сільської                                        Пацьора Л.В. 

ради VIIІ скликання   

           

        

 

 


